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منتج قاعد »يبذل« 24
قصارى جهده علشان 
احدى القنوات احمللية 
 تشتــري عمله الدرامي..
من عاش باحليلة مات 

بالفقر!

ممثلة شـــابة يديـدة 
انهـــا »حلوة«  معتقدة 
هاأليـــام متضايقة ألنه 
وال عمل شـــاركت فيه 
 انعرض فـــي رمضان..
كل تأخيرة فيها خيرة!

جهد تأخير
ممثلة »نفت« تركها للغناء 
وبررت مشاركتها بالتمثيل 
للترفيه عن روحها ألن الغناء 
بالنسبة لها مثل الهواء اللي 
 تتنفســــه مثل مــــا تقول..

خير إن شاء اهلل!

ترفيه

لطيفة مع الشيخ دعيج اخلليفة وربيع الصيداوي في ستديو »اوتار« اثناء تسجيل مقدمة »اسرار القلوب«

ديانا كرزون

املعد علي حيدراملخرج نايف الكندري

املنتج نايف الراشد

فاطمة الصفيحمد العماني

أنغام

مشكلة نايف الراشد .. لطيفة
بعد أن استبدل صوتها بصوت ديانا كرزون »غبقة« محطة كويت fm الليلة

»ساعات« أنغام »كتير« في بيروت
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

مـــن املتوقـــع ان تصور 
الفنانة أنغام في بيروت بعد 
انتهاء الشهر الفضيل أغنية 
»ســـاعات كتيـــر« وهي من 
كلمات أمير طعيمة، وأحلان 

محمد النادي.
أنغام التي ستدخل أولى 
جتاربها السينمائية، كانت قد 
اتفقت مع السيناريست تامر 
حبيب على مالمح سيناريو 
فيلم سينمائي جديد سيمثل 
اولى جتاربها في التمثيل بعد 
ان كان من املقرر ان تتعاون مع 
حبيب في فيلم »عن العشق 
والهوى« منذ 4 اعوام، ولكن 
لظروف حملها في تلك الفترة 
بابنهـــا عبدالرحمن اعتذرت 
عنه وأســـند دورها للفنانة 

منى زكي.

من جديد يعود برنامج »الغبقة« عبر اثير محطة 
كويت fm كل جمعة من الساعة احلادية عشرة مساء 
حتى الواحدة بعد منتصف الليل. يحل الليلة على 
البرنامج ضيوف متميزون هم: الفنانة فاطمة الصفي 
والفنان حمد العماني والعب نادي العربي ومنتخب 

الكويت خالد خلف.  و»غبقة« اجواؤه رمضانية ويعتمد 
على احلوار املباشر مع الضيوف ويتخلل االستضافات 
اتصاالت هاتفية مع جنوم الفن واملستمعني. يذكر ان 
برنامج »غبقة« من اعداد الزميل بشار جاسم وتقدمي 

محمد جنم واخراج حامد الرندي.

هبة الدري لمستمعي »كنز FM«: فالكم طيب

مفرح الشمري
وعدت النجمة هبة الدري مستمعي برنامجها اليومي 
 FM الذي يبث عبر أثير موجات محطة كويت »FM كنز«

ويعده علي حيدر وخديجة دشتي ويخرجه نايف الكندري 
بالعديـــد من اجلوائز الثمينة والقيمـــة املقدمة من »زين« 
و»األنباء« و»منتزه خليفة الســـياحي« و»شركة البترول 
الوطنية« و»كوالتي نت« و»كون سبت للهواتف« و»كتوركت« 
واملصممة فريدة النوبي و»أطياب املرشـــود« وغيرها من 

الشركات الوطنية التي تســـاهم بشكل كبير في دعم 
مثل هذه البرامج الترفيهية التي تنفذها ميديا فون 

بلس ملشتركي »زين«.
ومتنت الدري جلميع املستمعني واملشتركني في 
حلقات برنامجها ان يكون »فالهم طيب« بالفوز بهذه 

اجلوائز التي تزيد قيمتها يوما بعد يوم، مشيرة الى 
ان اسرة البرنامج همها االول واالخير اسعاد املستمعني، 

خاصة مشتركي »زين« النهم »يستاهلون«.
معد البرنامج علي حيدر والـــذي تلقبه هبة بـ »بابا 

حيدر« طالبه املستمعون باإلكثار من هذه البرامج اجلميلة 
واخلفيفة ألنها حتمل بني طياتها الكثير من اجلوائز القيمة 
ووعدهم »بابا حيدر« من خالل احللقة املاضية بتقدمي االفضل 

لهم في االيام املقبلة.

وعدتهم بجوائز مقدمة من »زين« و»األنباء« و»منتزه خليفة السياحي« وآخرين

يقول املثل:
ما هي عاصمة سلطنة عمان؟

أ ـ صاللة
ب ـ مسقط
ج ـ املنامة

بشار جاسم
كان من املفترض ان تطل علينا لطيفة 
التونسية بصوتها ضمن مقدمة مسلسل 
نايف الراشــــد اجلديد بشهر رمضان 
املبارك ولكن فوجئنــــا بصوت ديانا 
كرزون على كادرات املسلسل. وايضا كان 
اسم املسلسل »اسرار القلوب« وحتول 
الى »شر النفوس 2« واملصيبة الكبرى 
ان صوت ديانا كرزون اســــتبدل من 
احللقة الثانية بصوت أصيل همّيم من 
خالل األغنية القدمية لـ »شر النفوس«، 
فالقصة صارت لوية. »األنباء« هاتفت 
لطيفة لتعرف منها تفاصيل املوضوع 

وسألتها:
لطيفة ش��نو س��الفة األغني��ة اللي 
يقولون ان قناة mbc شالتها واستبدلوها 
بصوت ديانا كرزون مبسلس��ل »ش��ر 

النفوس 2«؟
اوال انا اتفاقي مع املنتج نايف الراشد 
 لغنــــاء مقدمة »اســــرار القلوب« مش

لـ »شر النفوس 2« واملنتج هو حر في 
توقيت عرضه.

لكن اللي اعرفه انك س��جلت االغنية 
على اساس انها لشهر رمضان؟

اللي اعرفه  صحيح كالمك وهــــذا 
وفوجئت مثلك ان »اسرار القلوب« لم 
يعــــرض لكن ليس كما كتبوه وقالوه 
ان ادارة mbc لغــــت األغنية وانا اللي 
عرفته ان »اسرار القلوب« سيبث بعد 
شهر رمضان املبارك وهذا من صاحلي 
لتقل كثافة البث الدرامي في هذا الشهر 
وليتسنى للجمهور ان يشاهدوا العمل 
ويســــمعوا االغنية التي انا شخصيا 

حبيتها وأرددها في كل وقت.
يعني ما في خالف مع نايف؟

ال ما في خــــالف امنا عتب ألنه لم 
يخبرني ان العمل تأجل لبعد رمضان 
وان االســــم تغير وانا عموما منتظرة 

العمل حالي حال املشاهد.
وايضا هاتفنــــا منتج العمل نايف 

الراشد وسألناه:
لطيف��ة  مقدم��ة  غيرت��وا  لي��ش 

واستبدلتوها بصوت ديانا كرزون؟

ما غيرنا شي.. لطيفة غنت ملقدمة 
»اســــرار القلوب« وديانا حق »شــــر 

النفوس 2«.
بس اتفاقك مع لطيفة ان االغنية حق 
مسلس��لك في ش��هر رمضان واالتفاق 

صار جدامي.
صحيح على اساس ان العمل راح 
يعرض بشهر رمضان بس تأخرنا من 
ناحية املونتاج وغيره وراح يعرض ان 
 LBCو mbc شــــاء اهلل بعد رمضان في

وغيرهما من احملطات.
وليش بعد اول حلقة ش��لتوا صوت 
ديانا كرزون وحطيت��وا االغنية القدمية 

ألصيل؟
ادارة mbc قررت ان ترجع االغنية 
القدمية لـ »شــــر النفوس« وراح متتد 

لبقية االجزاء.
وليش من البداية سجلت مع ديانا؟

.mbc سجلتها قبل قرار الـ
وديانا ما زعلت؟

ال ال، كلمنــــا مديــــر اعمالهــــا وكنا 
واضحني معاهم ان االدارة تبي اغنية 

واحدة لكل االجزاء.
وهم الشيخ دعيج اخلليفة كاتب االغنية 
القدمية وامللحن ع��ادل الفرحان زعالنني 

منك ان اسمائهم ما نزلت بالكادر.
معاهم حق وهذا خطأ فني وتصلح 
مع نزول هذا املوضوع ومو متعمد وانت 
تدري بالسرعة بالتنفيذ وغيرها من 
االمور واحلمد هلل. ويضيف: اقول حق 
لطيفة صوتچ مبقدمة العمل شرف لنا 
كلنا وانا فعال اتفقت معاچ على اساس 
ان العمل برمضان لكن mbc أجلته لبعد 
رمضان وايضا شكرا إلهدائها لألغنية 

لنا وهذا يدل على ذوقها الراقي.
وليش »مسلسالت حليمة« يعرضونه 
ال� mbc بعد الس��اعة الثالثة فجرا كونه 

حصري ومن انتاجك؟
بالعكس الوقــــت حلو وكل اوقات 
برامج ومسلسالت mbc مشاهدة وجتينا 
انا وحليمــــة وادارة الـ mbc تلفونات 
كثيرة كل يوم والوقت بالنهاية راجع 

للمحطة نفسها.

)فريال حماد(هبة الدري في البرنامج


